
Gezocht: Bestuur Stichting 
Citymarketing Arnhem i.o.

De Stichting Citymarketing Arnhem i.o. zoekt 

Enthousiaste bestuurders (5) met lef en doorzettingsvermogen die Arnhem een warm hart toedragen

De Stichting Citymarketing Arnhem bevindt zich in de opstartfase. Dat vraagt om een bestuur dat de handen uit de 
mouwen steekt. Met energie, aandacht en begeleiding. 
Het bestuur moet een mix aan achtergronden en competenties bevatten, met één gemeenschappelijk doel voor ogen: 
een sterk merk ‘Arnhem’ bouwen ten behoeve van een  economisch vitale stad!

Het werkbestuur gaat proactief aan de slag met het mogelijk maken van een zelfstandige en professionele Stichting 
Citymarketing in Arnhem. U gaat samenwerken met organisaties en belanghebbenden in de stad, politiek en de 
gemeente Arnhem om te komen tot een levensvatbare stichting met heldere doelstellingen en een sluitende begroting. 
Samen met de kwartiermaker en de coördinator Citymarketing gaat u de opdracht en een plan van aanpak nader 
uitwerken zodat het u past en u het realiseerbaar acht. Het doel is om de stichting formeel op te richten in 2020. De 
leden van het werkbestuur krijgen geen bezoldiging.

Wat vragen we van u?
U heeft affiniteit met de stad Arnhem;
U weet wat er leeft in Arnhem en heeft een breed netwerk;
U kunt deze rol op u nemen zonder andere belangen te (moeten) vertegenwoordigen of last te hebben of krijgen van 
belangenverstrengeling;
U werkt graag resultaatgericht en bent een ervaren, hands on bestuurder;
U wilt samen werken aan het merk Arnhem ten behoeve van het behalen van de sociaal economische doelstellingen van 
de stad;
U heeft of maakt tijd hiervoor (plusminus 16 uur per maand)!
U heeft er zin in!

Interesse?
U bent nog steeds aan het lezen. Dus waarschijnlijk hebben we uw interesse gewekt. Schroomt u niet om zich te melden. 
U kunt dit doen door uw enthousiasme te tonen, motivatie te formuleren -waarom u?- en uw CV toe te voegen en dit 
voor 8 februari 2019 op te sturen naar de coördinator Citymarketing Manon Cornelissen, manon.cornelissen@arnhem.nl.  

Binnen een week na ontvangst van uw bericht nemen wij contact met u op voor een nadere kennismaking. Bij een 
overweldigend aantal aanmeldingen zijn wij mogelijk genoodzaakt vooraf een selectie te maken waardoor we niet 
iedereen persoonlijk gaan spreken. Ook hiervan krijgt u uiteraard bericht.

Wilt u eerst nadere informatie dan kunt u mailen of bellen naar de kwartiermaker Citymarketing Marian van Hooij, 
marian@voomies.nl / 06 538 46 213

We zien uw reactie graag tegemoet. 

De begeleidingscommissie:
Caspar Wortmann, directeur Vereniging Eigenaren Centrum Arnhem/bestuur Platform Binnenstad Arnhem
Toni Iniguez, Voorzitter Ondernemers Kontakt Arnhem
Kevin Rijke, directeur IPKW
Herre Dijkema, directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

En

Jan van Dellen, wethouder Economische zaken

Mensen maken keuzes, en die wil je beïnvloeden. 
Citymarketing is niets anders dan doelen stellen 
voor je stad. Wie ben je, waar wil je over een 
aantal jaren staan en hoe kun je dat het best, 
met je inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties, bereiken. 

Eric Braun
onderzoeker  
en docent  
stedelijke 
economie


